
Bestuursvergadering van  5 maart 2021 

 

Aanwezig: Ann, Benny, Christophe, Hilde, Jennifer, Leen, Johan (verslaggever);  

Verontschuldigd: Bart, Nick 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

 

• Het verslag van vrijdag 5 februari 2021 wordt goedgekeurd 

 

2. Kasverslag 

 

• Johan leest (bij afwezigheid van Bart) het kasverslag voor 

 

3. Verslag trainersvergadering 

 

• De meeste naturaprijzen voor jeugdatleten werden ondertussen uitgedeeld 

• Christophe stuurt nog een mail naar de trainers van de kangoeroes en benjamins 

om zeker in te schrijven voor de webinar rond de nieuwe wedstrijdvorm 

 

4. Jeugdcoördinator 

 

• Britt heeft aangegeven om in het nieuwe seizoen terug halftijds training te komen 

geven en haar taken als jeugdcoördinator terug op te nemen 

• Christophe neemt met Britt nog eens contact op om de taken te bepalen en te 

horen wat haar verwachtingen zijn 

• Sowieso moeten er werkgroepen komen om de verschillende organisaties tot een 

goed einde te brengen; eventueel moeten atleten/ouders daar mee voor gevraagd 

worden 

• Het kan geenszins de bedoeling zijn dat de jeugdcoördinator instaat voor alle 

organisaties 

 

5. Trainers/bestuursleden 2021 

 

• De meeste trainers hebben geantwoord op de mail omtrent trainingen voor het 

seizoen 2021-2022 

• Een voltijdse pupillentrainer en één of twee benjamintrainers lijken nodig om het 

trainersteam te vervolmaken 

• Johan zal vanaf het volgende seizoen zijn woensdagtraining plannen om 16u zodat 

bepaalde atleten daarna jeugdtraining kunnen geven 



• De huidige bestuursleden gaan ook volgend seizoen verder maar een tweetal extra 

leden zijn zeker welkom 

 

6. Trainersvergoedingen tijdens Coronaperiode 

 

• De disciplinetrainers geven aan Bart door wanneer ze training gegeven hebben 

• Op 17 maart komt er een online-vergadering met de cad+trainers en de 

miniementrainers 

 

7. Voorbereiding Algemene Vergadering VAL 

 

• Johan zal de Algemene Vergadering van de VAL online volgen op zaterdag 20 

maart (hij heeft toelating gevraagd want hij wordt als voorzitter van de commissie 

jeugd in principe verkozen binnen de RvB) 

• SPBO zal stemmen voor Jos Jacobs, Erik Chevrolet en Peter Robbens als 

kandidaat voor de RvB 

 

8. Stocktelling (materiaal en spandoeken) 

 

• Benny heeft alle spandoeken gesorteerd 

• Christophe heeft het stock van al het materiaal gemaakt  

 

9. Aankoop nieuw materiaal  

 

• Hilde heeft een lijstje gemaakt met materiaal om te bestellen en geeft alles door aan 

het bestuur 

• Bart heeft meegedeeld dat alles bij Topsport kan aangekocht worden 

• SPBO kocht powermateriaal over van Marliese en Jasper 

 

10. Werkzaamheden aan kantine (boxen en camera) 

 

• Aan Bart wordt gevraagd om nieuwe muziekboxen te plaatsen in de kantine 

• De derde camera moet nog geïnstalleerd worden want er wordt vaak aan 

sluikstorten gedaan onder het afdak van de kantine 

 

11. Werken buiten 

 

• De trap (gemaakt door Kevins school) is af tegen de paasvakantie 

• Christophe neemt contact op met Jasper voor het plaatsen van de nieuwe 

kogelstootbalk 

• Fons wil lijnen verven aan de hoogspringstand en de discusstand als de club de 

juiste verf aankoopt 

• Aan Nele en Laura wordt gevraagd of extra discuslijnen toegelaten zijn 



 

12. PK (stavaza) 

 

• De helperslijst voor het PK werd verstuurd naar de disciplinetrainers met de vraag 

hun atleten/ouders te vragen als helper 

• Christophe is in onderhandeling met Muyshondt om wifi te voorzien over de hele 

piste (nadat hij contact opnam met Ludwig Peetroons van de VAL) 

 

13. Atletiek.nu 

 

• Er staan webinars gepland over het gebruik van atletiek.nu en de koppeling van 

het systeem aan de elektronische tijdsopname  

•  Christophe, Hilde en Jennifer volgen deze webinar (Birger probeert zich vrij te 

maken) 

• Aan Erik Borms zal gevraagd worden of de signaaloverdracht van het startpistool 

nog steeds gebeurt via de datakabel 

• Atletiek.nu rekent 40 cent aan per financiële verrichting 

 

14. Voorbereiding ceremonieel gedeelte cad+ (seizoen 2019-2020) 

 

• Johan is reeds in het bezit van de trofeeën en enkele Bennybons 

• Hij zal bij de winnaars van Bennybons horen welke ze moeten hebben (en er 

worden er eventueel bijbesteld) 

• Bart mag de geldomslagen al beginnen maken 

• Vanaf er een evenement tot 50 personen mag georganiseerd worden (in april?) 

zullen de trofeeën uitgereikt worden 

 

15. Borstnummers uitdelen 

 

• Er liggen heel wat borstnummers in de kantine (van cadetten en ouder) 

• Johan zal er adressen opzetten en de bestuursleden gaan deze borstnummers bij de 

leden posten 

 

16. Rondvraag 

 

• Johan/Hilde: Koen vraagt vanaf wanneer cad+groepen terug op de klassieke uren 

op de piste mogen trainen 

◼ Vanaf er versoepelingen (groepen tot 10 personen of meer) zijn voor alle 

leeftijden 

• Ann: vanaf het terug mag best een gezamenlijke vergadering plannen voor bestuur 

én trainers zodat iedereen de engagementen nakomt die hij/zij heeft aangegaan 

Volgende vergadering: vrijdag 3 april om 20u00 


